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ATA DA 20ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Agosto de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos
quinze dias do mês de Agosto do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis
sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e secretariada pelos
Edis Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá –
2º Secretário. Às dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a
verificação da presença, constatando-se a ausência do Ver. Paulo Arouca Sobreira – VicePresidente, e presença dos demais membros desta Casa. Havendo número legal, o Sr.
Presidente declarou aberta a sessão e solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a
leitura da Ata da última sessão, neste momento, o Ver. Angelino Rodrigues requereu a
dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por
unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, dada a ausência do Ver. Paulo Arouca
Sobreira. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a
mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, sem preceder manifestação.
Ato contínuo, solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura das matérias do
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIO Nº
35/2011/Pessoal, do Poder Executivo, encaminhando a Folha de Pagamento dos Servidores
e Assessorias desta Municipalidade (via CD), referente aos meses de Abril, Maio, Junho e
Julho/2011 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento e anexar ao Balancete
respectivo da Prefeitura Municipal; REQUERIMENTO Nº 097/11 – Solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, determinar ao setor competente, cópias integrais dos documentos relacionados,
acerca das obras realizadas em frente as escolas Mestra Henriqueta e Professora Olga
Chakur Farah: projeto arquitetônico e paisagístico, documentos dos órgãos ambientais
autorizando o corte ou remoção das árvores lá plantadas e processo licitatório de todas as
obras que estão sendo realizadas no local, do Ver. Agnaldo Bueno – desp.: Aprovado,
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 120 – Interceder
junto ao Governo do Estado, objetivando a doação de duas ambulâncias para a Santa Casa
e Posto de Saúde local; 121 – Adotar as providências necessárias, objetivando a
contratação de mais dois funcionários para trabalharem na coleta de lixo do Distrito dos
Remédios, bem como a limpeza diária das suas ruas, ambas dos Vers. Angelino Rodrigues
e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 122 – Determinar ao setor competente, realizar os
serviços de capina e limpeza na Rua José Maria Pereira de Souza, Bairro Totozinho
Cardoso, do Ver. Agnaldo Bueno; e 123/11 – Determinar ao órgão competente realizar
estudos objetivando a implantação de lixeira padrão, nas área urbana e rural desta Estância
Turística, do Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente.
Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O
VER. AGNALDO BUENO iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 97,
ressaltando que tem sido muito cobrado pelos munícipes. Concluiu justificando sua
Indicação Nº 122, esclarecendo que referida via pública está quase intransitável de tanto
mato e buraco. O VER. ANGELINO RODRIGUES também justificou a Indicação Nº 121,
que apresentou juntamente com o Nobre Colega Sérgio Feliciano, enfatizando que, há
necessidade das contratações solicitadas para manter o mínimo de limpeza, pois, quando
um fica de férias ou doente, o serviço é muito prejudicado. Comentou ainda que, às
segundas, quartas e sextas-feiras, a coleta é feita no Distrito e, nos outros dois dias, nos
bairros adjacentes, portanto, não sobra tempo para limpeza das ruas. Quanto à Indicação
Nº 120, esclareceu que, quando a ambulância que atende a área central sai em serviço, a
do Distrito é deslocada para cobri-la, contudo, aquela população fica desprovida. Comentou
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que, na unidade escolar do Bairro Itaguassu, há dois alunos portadores de necessidades
especiais, que são transportados por maca, sendo muito difícil transportá-lo em carro
comum. Finalizou dizendo que, recentemente, o município de Biritiba Mirim recebeu duas
ambulâncias, portanto, sugeriu que todos se unam e solicitem ao Governador do Estado e
peçam o apoio dos Deputados Estaduais da região, como o Dr. Gondim e André do Prado,
para que consigam mais uma ambulância para este município. O VER. PEDRO DA
FONSECA justificou oralmente sua Indicação Nº 123, acrescentando que, ao viajar pela
Rodovia SP-88, seja no trecho entre Mogi das Cruzes-Salesópolis ou SalesópolisRodoviaTamoios, todos podem perceber, especialmente, no final de semana, as lixeiras
lotadas, haja vista que a coleta é feita na quinta-feira e, depois, somente na terça-feira.
Lembrou que nos finais de semana, os chacareiros e até mesmo os moradores da zona
rural, depositam seus lixos nas lixeiras e, por falta da coleta ou devido ao tamanho dessas,
favorece o transbordamento. Reconheceu que outros Vereadores já apresentaram esse
problema, sugerindo a diminuição do espaçamento das coletas, e espera, com esta
proposição, sensibilizar o Sr. Prefeito Municipal e a Secretaria de Turismo, para
implantação de lixeira padrão nesta estância turística, evitando a persistência da atual
situação desta cidade. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para
a ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada na última sessão, solicitou a Sra. 1ª
Secretária que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 19, COSPES Nº 05, CACIT
Nº 03, CEM Nº 01, CHU Nº 01, CRNMA Nº 02 e CFO Nº 24, todos recomendando a
aprovação da matéria. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em primeira discussão
e votação, a PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 01/2011 (Modifica e consolida a Lei
Orgânica do Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de
autoria do Poder Legislativo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA conclamou a todos
pelo voto favorável à matéria e ressaltou que toda reforma e adequação dessa lei foi feita às
claras, cujas discussões contaram com a participação de membros do Poder Executivo e
Legislativo, além da divulgação através de faixas que foram expostas na cidade, convidando
a população a participar, bem como nos meios de comunicação, como rádio e jornal de
circulação local. Acrescentou ainda que foi realizada uma Audiência Pública para discussão
e recebimento de novas mudanças a esta Proposta e, neste momento, cabe à Câmara
Municipal deliberar. Enfatizou que foi um trabalho difícil, que requereu esforço e dedicação
da equipe diretamente envolvida, cabendo agora, aprovar o texto final apresentado. Por fim,
disse que este é um momento histórico, porque trata-se de um material que servirá a todos,
por bons anos, como ocorreu no passado, com o Plano Diretor deste Município. Ninguém
mais se manifestando, foi a referida matéria submetida à primeira votação, sendo aprovada
por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, dada a ausência do Ver. Paulo Arouca
Sobreira. Aprovada em primeira votação, o Sr. Presidente comunicou que, conforme
disposições legais e regimentais, a segunda discussão e votação da citada Proposta de
Emenda à LOMS está prevista para o próximo dia vinte e nove. Não havendo mais pauta a
ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO
PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O
VER. AGNALDO BUENO lembrou a necessidade de resolver a situação vergonhosa do
prédio do Fórum (Vara Distrital local), que o Sr. Presidente ficou de verificar junto à ACAT –
Associação das Câmaras do Alto Tietê, e encontrar uma solução. Disse que sempre passa
em frente do referido prédio e vê os munícipes esperando, do lado de fora, para serem
atendidos, portanto, disse que o Prefeito Adilson, que é do mesmo partido do Governador
do Estado – PSDB, deveria conversar com os órgãos competentes e buscar uma solução
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urgente. Reiterou que a situação é vergonhosa e questionou se ninguém enxerga as
dificuldades enfrentadas naquele espaço em que está instalada a Vara Distrital, cujo poder é
responsável por cuidar da população de Salesópolis. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, sugeriu
a elaboração de um documento ou organização de um movimento para agilizar o processo e
solucionar a questão do prédio do Poder Judiciário de Salesópolis. Reportando-se ao
trânsito, enfatizou os riscos a que estão expostos os pedestres, nos horários de saída das
aulas das Escolas Mestra Henriqueta e Professora Olga Chakur, devido às obras em
andamento naquele local. Disse que as crianças passam em frente aos carros e os
munícipes vêm solicitando alguma medida, seja da Prefeitura Municipal ou da Polícia Militar,
através de ronda escolar, cuidando do trânsito e prevenindo acidentes. Quanto à Praça do
Bairro Totozinho Cardoso, disse que, a caixa de luz além de ficar em local muito baixo,
permanece aberta, e as crianças que freqüentam o local ficam mexendo, expostas aos
graves perigos. Citou, por fim, o caso da Avenida Nova, cuja caixa de luz também está
instalada em local muito baixo, favorecendo acidentes com crianças, esperando que tais
problemas sejam solucionados,
antes que uma mãe ou uma família sofra as
conseqüências. O SR. PRESIDENTE, reportando-se ao prédio da Vara Distrital, esclareceu
que já foram realizadas gestões junto à Secretaria Estadual de Segurança, onde ele esteve
presente, acompanhado do Sr. Prefeito Municipal e da Juíza local, ocasião em que o
Secretário Capez conduziu a reunião e informou que, para Salesópolis receber uma
construção, conforme modelo padrão do Estado, precisaria disponibilizar uma área de dez
mil metros quadrados. Contudo, ele também deixou claro que estava com seis ou sete obras
em andamento, portanto, não havia disponibilidade nem previsão para novas obras.
Naquela mesma oportunidade, foi solicitado ao Prefeito Adilson, procurar um prédio para
minimizar os problemas e melhorar a atual situação da Vara Distrital e, desde então, foram
vistos alguns prédios, dentre eles, o do Sr. Manoel Português (onde atualmente está
instalada a Secretaria Municipal de Educação). Informou que há outro prédio em vista,
entretanto, todos estão aguardando a decisão, e que a própria Juíza local vem cobrando o
Chefe do Poder Executivo para solução do problema de espaço que, há muito, enfrentam.
Lamentou a falta de espaço físico suficiente e digno ao Poder Judiciário, lembrando que a
Câmara Municipal vem disponibilizando seu plenário, sempre que solicitado, para realização
das Sessões de Júri. Por fim, disse que encaminhará ao Prefeito Adilson, um documento
questionando a quantas anda o processo e se há um lugar definido para instalar a Vara
Distrital. Retomando com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA que iniciou dizendo que, ao ocuparem a cadeira de prefeito, os
administradores preocupam-se muito com a estética, quebrando obras, refazendo, pintando
e, com isso, os problemas mais sérios se arrastam. Lembrou que há aparelhos da área de
saúde quebrados, como o que realiza exames eletrocardiogramas, que pode ajudar a salvar
vidas, diagnosticando o problema cardíaco. Lembrou também que, há alguns anos,
conseguiu recursos para aquisição do necessário aparelho para exames de
ultrassonografia, entretanto, seria necessário que o município investisse na aquisição de
canetas próprias para diversificar os exames, o que não aconteceu, limitando os exames e
deixando de atender muitas pessoas, que são transportadas para atendimento em hospitais
da região. Com relação à coleta de lixo, embora reconhecendo que é um problema
regional, disse que tem percebido que nada mais se fez para resolver a situação, apenas o
lixo é transportado para longe, questionando o que adianta ter uma bela praça, enquanto o
lixo fica à beira da estrada sem solução. Disse que esteve conversando com o Nobre
Colega Pedro, sobre as constantes reclamações acerca do lixo e a falta de mão de obra,
neste último caso, ressaltou que há uma empresa terceirizada que trabalha com limpeza
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pública, além do Consórcio Três Rios, que deveria estar voltado apenas para atender os
problemas das estradas rurais, mas, os funcionários contratados trabalham nos mais
diversos setores da Administração Municipal, inclusive dentro de escolas. Disse que esse
consórcio não funciona adequadamente para atender os interesses da comunidade, além
dos seus funcionários que, no início de carreira, um motorista já recebe mais de mil reais,
enquanto os motoristas da Municipalidade têm que fazer concurso e esperar promoção.
Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que é necessário parar de falar tanto das obras
grandiosas e seus valores, e começar a administrar os problemas do dia-a-dia. Expôs a
manchete do jornal regional AT Notícias, com o título “Animais estão sendo envenenados
em Salesópolis”, lamentando o fato e enfatizando a necessidade de rever essa e as
questões do lixo, de segurança e outros. Neste último quesito, lembrou que a arrecadação
do radar eletrônico seria destinada à sinalização de trânsito da cidade, especialmente, nas
proximidades das escolas, entretanto, até o momento, nada foi feito por falta de motivação
administrativa. Disse entender que esta motivação faria o Prefeito Municipal correr atrás de
convênios e obras, mas ainda estão pendentes os casos da Vara Distrital e do Banco do
Brasil, entre outros importantes e, se continuar neste “empurra-empurra” nada será
conquistado, mais uma gestão passará e os próximos Vereadores vão citar os mesmos
problemas. Disse que a falta de destino para os animais errantes é antiga, assim como o
destino do lixo, mas, é a mente de quem assume a cadeira para administrar o Município é
que não está de acordo com muitos Vereadores desta Casa de Leis e da população em
geral. Enfatizou que não adianta pintar uma casa, se seu telhado estiver caindo, porque vai
desmoronar, contudo, é o que se vê atualmente na Administração, em que se depara com
os três aparelhos de eletrocardiograma quebrados, ao invés de tê-los arrumado um a um a
medida que quebrou, os casos dos animais errantes e do Aterro que se arrastam. Disse
que, embora fala-se que vai fazer, não se sabe quando, portanto, enfatizou que cabe ao
Chefe do Poder Executivo ver com seus assessores e diretores o que pode ser feito para
amenizar o caos do dia-a-dia, nos itens trânsito, lixo, cachorro, saúde básica. Reportou-se
ao caso dos animais errantes dizendo acreditar que, somente haverá ação, após aplicação
de multa diária, pois há muita fala, muito papel e pouca ação. Reportando-se à resposta que
recebeu do Sr. Prefeito, de que há um prazo de sessenta dias para baixar as águas do
Aterrado, espera que dentro desta previsão, seja iniciado um trabalho junto à Sabesp,
Governo do Estado, DAEE e outros, para definir estratégias de solução para começar a agir
quando a água atingir o nível viável. Disse que se começar a estudar os pontos mais críticos
e por em prática, certamente, ficará melhor do que está, contudo, se continuar gastando os
recursos com festas, tendas e barracas bonitas e shows, em breve aumentarão as
cobranças para melhorias no mercado de trabalho, nas áreas de saúde e educação.
Informou que, através de um decreto, a Administração Municipal definiu que o recurso
arrecadado com a feira de “Quinta de Mês” será destinado ao turismo, o que entende ser
prejudicial, assim como a realização de um megashow que ouve-se dizer que ocorrerá
quando da inauguração da praça, entre outras despesas, preocupando-o porque o recurso é
único e os Vereadores são cobrados por serviços essenciais não realizados. Por fim,
agradeceu a resposta à sua Indicação Nº 113/11, em que o Setor de Zoonose informa que o
trabalho de caça aos morcegos já vem sendo realizado, solicitando ainda, comunicar aquele
setor, caso recebam reclamações sobre o aumento do número de morcegos em algum
local. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE solicitou aos Vereadores
membros das comissões permanentes deste Legislativo, que estejam conscientes de que,
para os projetos seguirem o trâmite, é necessária a colaboração de todos para o
cumprimento de prazos e emissão de pareceres. Também solicitou aos Presidentes de cada
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comissão que sejam mais incisivos no cumprimento das reuniões, a fim de que os projetos
sejam realmente discutidos. Disse que conversou com alguns Vereadores que se
declararam interessados em participar das reuniões, mas, da parte de outros, falta o
comprometimento de se fazer presentes nelas, contudo, para que os trabalhos fluam, é
pertinente que as comissões se reúnam, evitando que apenas um Vereador analise a
matéria e os demais somente assinem o parecer sem, ao menos, ter discutido o assunto.
Registrou que vem sentindo o desânimo de alguns presidentes com o trabalho desenvolvido
nas suas comissões e, reportando-se à manifestação do Nobre Par Claudinei, deu-lhe razão
porque o Vereador deve estar mais presente no dia-a-dia dos trabalhos desta Casa de Leis,
pois, cada assunto é dirigido às comissões competentes. Informou que, ao receber
documentos relativos ao meio ambiente ou um convite para reunião, encaminha para a
comissão competente enviar um representante e acompanhar os assuntos tratados, muitos
deles, alvos de Requerimentos ou Indicações apresentadas neste Legislativo, contudo,
lamentou que ao receber a ata dessas reuniões, é comum, nela estar registrado que
nenhum Vereador se fez presente. Reiterou solicitação ao empenho dos presidentes de
cada comissão para que as reuniões aconteçam e discutam problemas da sua área, citando
como exemplo do caso dos equipamentos quebrados do setor de saúde, que deveria estar
sendo tratado pela Comissão de Saúde e, desta forma, harmonizando as situações e
resolvendo os problemas. Por fim, disse que não vê nenhum Vereador parado; no dia a dia,
eles estão tentando resolver problemas variados que aparecem na porta da Câmara e,
talvez, por isso, sentem dificuldade para assumirem suas funções nas comissões, contudo,
as atividades das comissões são muito importantes. Nada mais havendo a tratar, agradeceu
a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se
a presente ata.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 15 de Agosto de 2011.
PRESIDENTE

:

1ª SECRETÁRIA :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
22 de Agosto de 2011.

